Onderwerpen:

- MMM nr. 08 van 2021 is uit
- Viering 17 november via live-stream

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Samen vol hoop en verwachting op
weg naar Bethlehem
Het achtste MMM van 2021 is er.
Hoe en wat we met Kerstmis kunnen verwachten, ligt nu
helemaal in het (corona)duister. Laten we ons toch
maar hoopvol richten op die ster die ons de weg wijst
naar het Licht.
Wilt u toch ook het gedrukte exemplaar ontvangen, als u
dat niet ontvangt, neem dan contact op met uw eigen
parochiesecretariaat.
De sluitingsdatum voor de kopij van MMM nr. 09-2021
is: 22 november 2021.
Deze verschijnt op 14 december 2021.
Indien u kopij heeft, maar het niet op tijd kunt inleveren,
neem dan contact op met uw lokale redactie.

< klik op de afbeelding >
om het nieuwe MMM te lezen

Eucharistieviering,
Woensdag 17 november,
19:00 uur

Viering via de live-stream
< klik op de afbeelding >

Thema: Ondanks alles vast
op God vertrouwen
Vandaag wordt ons gevraagd na
te denken over de bijzondere
gaven die God aan ieder van
ons heeft gegeven, en hoe we
die gebruiken ten gunste van
onze broeders en zusters in
nood. Wat doen we met onze
gaven en onze talenten?
De boodschap is duidelijk: hoe meer we investeren, des te meer zullen we bereiken. We mogen
niet stilstaan of vastzitten aan wat we hebben. De enige manier om iets te bereiken is door los
te laten, te geven en te delen. Een goed voorbeeld hiervan is de heilige Franciscus van Assisi of
Moeder Teresa. Dit is geen populaire manier van denken, want de meeste mensen vinden dat
het leven bestaat uit steeds meer vergaren en zich veiligstellen door hun bezit.
< klik op de afbeelding > voor de livestream
< klik hier > voor het boekje van de liturgie

Parochienieuws / websites
Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de
links naar de parochiewebsites:
H. Drie-Eenheid
Emmaüsgangers
Sint Joris
St. Augustinus
O.L.V. van Lourdes
Geen mail meer ontvangen / Suggesties
Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen.
Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.
Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u.
U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalena.nl
De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: < Nieuwsbrief >
De Nieuwsbrief is een service van de
R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390
e-mail: info@hmariamagdalena.nl website: www.hmariamagdalena.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@hmariamagdalena.nl toe
aan uw adresboek.

